
Besluit 

Milieuneutraal veranderen 

Farm Dairy, Kaapstanderweg 50 Lelystad 



Besluit milieuneutraal veranderen Kaapstanderweg 50 Lelystad
Kenmerk (HZ_WABO-94680) 2 van 10

Aanvrager:
Farm Dairy
Kaapstanderweg 50
8243 RB  LELYSTAD

Correspondentieadres: 
Farm Dairy
Postbus 520
8200 AM  LELYSTAD

Locatie: 
Kaapstanderweg 50
8243 RB  LELYSTAD

Onderwerp: 
Besluit milieuneutraal veranderen

Datum aanvraag:  7-11-2018

Kenmerk OFGV:  HZ_WABO-94680



Besluit milieuneutraal veranderen Kaapstanderweg 50 Lelystad
Kenmerk (HZ_WABO-94680) 3 van 10

Besluit

Onderwerp

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft namens het college 
van Gedeputeerde Staten van Flevoland op 7 november 2018 van Farm Dairy, 
Kaapstanderweg 50 in Lelystad, een verzoek tot wijzigen van een voorschrift ontvangen. 
Het betreft het verzoek voor het aanpassen van voorschrift 3.5.10 van de 
omgevingsvergunning met kenmerk HZ_WABO-52268, verleend op 31 augustus 2017.
Dit is een revisievergunning voor het milieugedeelte.

Besluit

Omdat een verzoek tot wijziging van een voorschrift door Farm Dairy is ingediend, besluit 
het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland, de omgevingsvergunning onder de 
reguliere voorbereidingsprocedure milieuneutraal veranderen, te verlenen. Dit is op basis 
van artikel 2.1, lid 1 onder e juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 

Tevens besluit het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland;
- dat de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd;
- voorschrift 3.5.10 van de omgevingsvergunning (revisievergunning milieu) met

kenmerk HZ_WABO-52268, verleend op 31 augustus 2017, te wijzigen.

Bijgevoegde document

Het volgende document is onderdeel van het besluit:
- Brief met verzoek tot wijziging van voorschrift 3.5.10, ontvangen op 7 november

2018.

Ondertekening 

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland 

Mevr. F.M. Plat
Wnd. Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Besluitdatum: maandag 17 december 2018

Afschrift verzonden aan:
• Farm Dairy, postbus 520, 8200 AM Lelystad.
• Gemeente Lelystad. 
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 Waterschap Zuiderzeeland.
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Rechtsmiddelen

Bezwaar
Dit besluit treedt in werking op de dag na de verzenddatum. Tegen dit besluit kan door 
belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift worden 
ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit besluit. Het 
bezwaarschrift moet verzonden worden aan:

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB  Lelystad

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres, 
datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven 
waarom bezwaar wordt gemaakt en een kopie van het besluit moet worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als 
de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, 
kan daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder 
vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het 
verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang. 

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 
(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige 
voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl. 

http://www.rechtspraak.nl/


Besluit milieuneutraal veranderen Kaapstanderweg 50 Lelystad
Kenmerk (HZ_WABO-94680) 6 van 10

Inhoud
Besluit ....................................................................................................................................................3

Onderwerp .........................................................................................................................................3
Besluit .................................................................................................................................................3
Bijgevoegde document....................................................................................................................3
Ondertekening ..................................................................................................................................3
Rechtsmiddelen ................................................................................................................................4

Procedurele overwegingen......................................................................................................................6
Gegevens aanvrager ...........................................................................................................................6
Vergunde situatie .................................................................................................................................6
Aangevraagde wijziging .......................................................................................................................6
Projectbeschrijving en bevoegd gezag ................................................................................................6
Ontvankelijkheid...................................................................................................................................7
Aanvraag, procedure (regulier) ............................................................................................................7

Inhoudelijke overwegingen......................................................................................................................8
Toetsing voorwaarden Wabo...............................................................................................................8
Toetsing gevolgen milieu .....................................................................................................................8
Toetsing geen andere inrichting...........................................................................................................8
Toetsing milieueffectrapportage...........................................................................................................9
Conclusie .............................................................................................................................................9
Gewijzigd voorschrift............................................................................................................................9



Besluit milieuneutraal veranderen Kaapstanderweg 50 Lelystad
Kenmerk (HZ_WABO-94680) 7 van 10

Procedurele overwegingen 

Gegevens aanvrager

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) heeft namens het college 
van Gedeputeerde Staten van Flevoland op 7 november 2018 van Farm Dairy, 
Kaapstanderweg 50 in Lelystad, een verzoek tot wijzigen van een voorschrift ontvangen. 
Het betreft het verzoek voor het aanpassen van voorschrift 3.5.10 van de 
omgevingsvergunning met kenmerk HZ_WABO-52268, verleend op 31 augustus 2017.
Dit is een revisievergunning voor het milieugedeelte.

Vergunde situatie

Voor de locatie waar de aangevraagde activiteiten plaatsvinden, zijn de volgende 
vergunningen verleend:

- Omgevingsvergunning voor het reviseren van een melkfabriek met kenmerk
HZ_WABO-52268, verleend op 31 augustus 2017;

- Omgevingsvergunning voor het intrekken van de voorschriften 3.5.19 tot en met
3.5.24 met kenmerk HZ_WABO-81957, verleend op 25 mei 2018.

Aangevraagde wijziging

Ten opzichte van de eerder vergunde situatie is het volgende verzoek tot wijziging van 
een voorschrift ingediend: 
In het genoemde artikel 3.5.10 uit de actuele milieuvergunning HZ_WABO-52268 is 
vermeld dat van een etmaalmonster afvalwater ”een contramonster genomen dient te 
worden en dat minimaal één week te bewaren conform NEN-EN-ISO 5667-3.
Sinds juli 2015 is echter na overleg en op advies van gemeente- en 
waterschapsbelastingen (GBLT) besloten om een andere werkwijze te hanteren 
aangezien ingevroren monsters in de praktijk niet bruikbaar zijn. Etmaal monsters 
worden nu drie dagen gekoeld bewaard in de monster verzamelkast. Het monster van 
vrijdag wordt pas geleegd op maandagmiddag na 12 uur. Het verzoek is dan ook om 
voorschrift  3.5.10 te wijzigen van ‘minimaal één week’ naar ‘minimaal drie dagen’.

Projectbeschrijving en bevoegd gezag

Farm Dairy is een inrichting die valt onder, onder andere, categorie 9.3, sub b, van 
onderdeel C van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het college van 
Gedeputeerde Staten van Flevoland is bevoegd gezag om de vergunning voor deze 
inrichting te verlenen. Dit is op basis van artikel 2.4 van de Wabo en artikel 3.3 van het 
Bor.

De vergunningplicht voor deze inrichting vloeit voort uit artikel 2.1 lid 2 van het Bor. 
Farm Dairy ontvangt meer dan 200 ton melk per dag en is daardoor, op grond van 
categorie 6.4 onder c van bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies, een inrichting 
waartoe een IPPC-installatie behoort. 

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de 
provincies Flevoland en Noord-Holland en namens de gemeenten in Flevoland en in Gooi 
en Vechtstreek de overgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving.
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Ontvankelijkheid

Op basis van de Regeling omgevingsrecht is het verzoek getoetst op ontvankelijkheid. 
Het verzoek bevat voldoende informatie om de gevolgen van de activiteit op de fysieke 
leefomgeving goed te kunnen beoordelen. Het verzoek is dan ook ontvankelijk en in 
behandeling genomen.

Aanvraag, procedure (regulier)

Het bevoegd gezag is van oordeel dat de aangevraagde verandering voldoet aan de 
vereisten van artikel 3.10 lid 3 van de Wabo om te kunnen worden beschouwd als 
milieuneutrale wijziging waarvoor de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing 
is.

De beschikking is om die reden voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. 
Deze procedure is beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. 
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Inhoudelijke overwegingen

Toetsing voorwaarden Wabo

De aanvraag heeft betrekking op het milieuneutraal veranderen of veranderen van de 
werking van een inrichting of mijnbouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en 
onder e van de Wabo. 

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een 
milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden 
uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan 
worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering 
van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:
 niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de

geldende vergunning zijn toegestaan;
 niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is

verleend; en
 niet m.e.r.-plichtig is.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing gevolgen milieu

In het genoemde artikel 3.5.10 uit de actuele milieuvergunning HZ_WABO-52268 is 
vermeld dat van een etmaalmonster afvalwater ”een contramonster genomen dient te 
worden en dat minimaal één week te bewaren conform NEN-EN-ISO 5667-3.

Sinds juli 2015 is echter na overleg en op advies van Gemeenschappelijk 
Belastingkantoor Lococensus-Tricijn, gemeente- en waterschapsbelastingen (GBLT), 
besloten om een andere werkwijze te hanteren aangezien ingevroren monsters in de 
praktijk niet bruikbaar zijn. Etmaal monsters worden nu drie dagen gekoeld bewaard in 
de verzamelkast. Het monster van vrijdag wordt pas geleegd op maandagmiddag na 
12 uur. 

Het verzoek is dan ook om voorschrift  3.5.10 te wijzigen van ‘minimaal één week’ naar 
‘minimaal drie dagen’.

Het Waterschap Zuiderzeeland is voor dit verzoek om advies gevraagd. Op 23 november 
2018 hebben zij het advies gegeven akkoord te gaan met het wijzigen van voorschrift 
3.5.10.

Op basis van de overige milieuaspecten zal deze wijziging niet leiden tot andere of 
grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn 
toegestaan.

Toetsing geen andere inrichting

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden 
opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder 
een vergunning is verleend.
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Toetsing milieueffectrapportage

Er hoeft bij dit verzoek geen milieueffectrapport (MER) te worden ingediend. De reden 
hiervoor is dat de in het verzoek beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn 
vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage (besluit m.e.r.). Het verzoek heeft geen betrekking op de 
wijziging van de productiecapaciteit. 

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de 
inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Gewijzigd voorschrift

Voorschrift 3.5.10 van de revisievergunning met kenmerk HZ_WABO-52268, verleend op 
31 augustus 2017, komt te luiden:

3.5.10 Bij een volumeproportioneel, samengesteld etmaalmonster dient een 
contramonster te worden genomen en dit dient minimaal 3 dagen geconserveerd 
te worden bewaard, conform NEN-EN-ISO 5667-3.


